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Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022 

Det vises til tildelingsbrev for 2022 av 8. februar 2022 og supplerende tildelingsbrev for 2022 
av 30. mars, 20. juni, 12. oktober og 9. november 2022. 

Stortinget har 12. desember 2022 fattet vedtak i samsvar med Innst. 121 S (2022–2023), jf. 
Prop. 27 S (2022–2023). Vedtaket innebærer følgende endringer i tildelingen til Norges 
vassdrags- og energidirektorat for 2022: 

Kap./post Betegnelse 

Tidligere 

tildelt 

 

Endring  

Ny  

tildeling 

1800 Olje- og energidepartementet    

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan 

nyttes under postene 50, 71 og 72 7 200 000 -1 000 000 6 200 000 

 KraftCERT 1 000 000 - 1 000 000 

 Kapasitetsberegning FCA-forordningen 200 000 -  200 000 

 Informasjonstiltak for energieffektivisering 5 000 000 - 5 000 000 

 Samfunnsøkonomisk veileder 1 000 000 -1 000 000 - 

1820 Norges vassdrags- og energidirektorat    

22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, 

kan nyttes under postene 45, 60 og 72 362 515 000 -100 000 000 262 515 000 

 Sikrings- og miljøtiltak 249 427 000 -100 000 000 149 427 000 

 Kartlegging av flom og skred 89 519 000 - 89 519 000 

 Fjellskredovervåking 23 569 000 - 23 569 000 

23 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan 

overføres 83 020 000 -15 800 000 67 220 000 

25 Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- 

og skredhendelser 172 810 000 -25 000 000 147 810 000 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan 

overføres, kan nyttes under post 22 31 119 000 1 100 000 32 219 000 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Postboks 5091 Majorstuen 
0301 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2214-24 

Dato 

19. desember 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

Kap./post Betegnelse 

Tidligere 

tildelt 

 

Endring  

Ny  

tildeling 

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan 

overføres, kan nyttes under post 22 og 72 205 769 000 -100 000 000 105 769 000 

4820 Norges vassdrags- og energidirektorat    

02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 76 300 000 -15 800 000 60 500 000 

03 Salg av utstyr mv. - 1 100 000 1 100 000 

5582 Sektoravgifter under Olje- og energi-

departementet    

70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag 30 000 000 48 000 000 78 000 000 

Bestillingsfullmakt – flom og skredforebygging 

Det vises til nedjusteringen av utbetalingsbehovet i 2022 med 100 mill. kroner under 
kap. 1820, post 22 Flom og skredforebygging. NVE gis fullmakt til å pådra forpliktelser utover 
tildelt beløp, men slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke 
overstiger 250 mill. kroner under kap. 1820, post 22 Flom- og skredforebygging. 

Tilsagnsfullmakt – flom og skredforebygging 

Det vises til nedjusteringen av utbetalingsbehovet i 2022 med 100 mill. kroner under kap. 
1820, post 60 Tilskudd til flom og skredforebygging. NVE gis fullmakt til å gi tilsagn utover 
tildelt beløp, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 230 
mill. kroner under kap. 1820, post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging. 

Svalbardbudsjettet 

Stortinget har 13. desember 2022 fattet vedtak i samsvar med Innst. 113 S (2022–2023), 
jf. Prop. 20 S (2022–2023), jf. vedlagte brev av 19. desember 2022 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet med supplerende fullmakt nr. 2-2022 til å belaste 
svalbardbudsjettet.  
 
Vedtaket innebærer at tildelingen til skredtiltak på Svalbard over Svalbardbudsjettets kap. 
0007, post 30 Skred- og boligtiltak, kan overføres, er redusert med 25 mill. kroner, fra 
75 989 509 kroner til 50 989 509 kroner. Tildelingen omfatter om lag 39,9 mill. kroner til 
avslutning av skredtiltak under Sukkertoppen, 10 mill. kroner til oppstart og planlegging av 
sikringstiltak mot sørpeskred i Vannledningsdalen og 1,1 mill. kroner til skredvarsling. 
 
Videre innebærer vedtaket at NVE gis fullmakt å pådra forpliktelser utover tildelt beløp, men 
slik at samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 80 mill. kroner 
under Svalbardbudsjettets kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Side 3 
 

Rapportering på fellesføring om konsulenttjenester  

Det vises til tildelingsbrev av 8. februar 2022 og rapportering om konsulentbruken i 
årsrapporten for 2022, jf. punkt 4.7 og 5.4. Det skal rapporteres på iverksatte tiltak og 
konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen om å redusere konsulentbruken. 
Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder der NVE benytter konsulenter i 
vesentlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales i rapporten. NVE skal som en del av 
rapporteringen også gi en omtale av eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra 
kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2022 og opplyse om 
totalbeløp for kjøp av slike tjenester.  
 
Med hilsen 
 
 
Sigmund Johansen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Steffen Weum 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
Vedlegg: Brev av 19. desember 2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet med 
supplerende fullmakt nr. 2-2022 til å belaste svalbardbudsjettet - Kap.7, post 30 Skred- og 
boligtiltak 
 
Kopi: Riksrevisjonen 
Justis- og beredskapsdepartementet 
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Supplerende fullmakt nr.2-2022  til å belaste svalbardbudsjettet - Kap.7, post 30   
Skred- og boligtiltak  
 
 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til fullmakt av 4. januar 2022 til å belaste 
svalbardbudsjettet 2022, kap. 0007, post 30.  JD viser videre til supplerende fullmakt nr. 
1-2022 av 21. mars 2022. Vi ber Olje- og energidepartementet (OED) videreformidle 
endringer innholdet i fullmakten til NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat, på en 
egnet måte.  For øvrig gjelder vilkårene, herunder rapporteringskrav, i fullmakt fra JD til 
OED av 4. januar 2022. 
 

1. BEVILGNINGSENDRINGER OG ENDRING AV BESTILLINGSFULLMAKT 

I henhold til Stortingets behandling av Prop. 20 S (2022-2023) Innst. 113 S (2022-2023) 
og Stortingets budsjettvedtak av 13. desember 2022 er det vedtatt følgende 
bevilgningsendring og endring av bestillingsfullmakt på svalbardbudsjettet 
 
Kap. 0007 Tilfeldige 
utgifter     (i 1000 kroner) 

Post 30 Skred- og boligtiltak kan overføres,  
reduseres med 25 000 

 
Stortinget har videre samtykket i at Olje- og energidepartementet i 2022 kan pådra 
staten forpliktelser utover gitte bevilgninger til skredsikring i Longyearbyen, men slik at 
samlet ramme for nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 80,0 mill. kroner 
på Justis- og beredskapsdepartementets kap. 480, post 50, jf. Svalbardbudsjettets kap. 
0007.   



2/3

1.1 Endring bevilgning 2022 – sikring Sukkertoppen 

Kostnadsanslaget for avslutning av sikringstiltak under fjellet Sukkertoppen er økt med 
5 mill. kroner. De økte kostnadene utgjør pliktige justeringer av allerede inngåtte 
kontrakter. Bevilgningen er økt med 5,0 mill. kroner som følge av dette. 
 

1.2 Endring bevilgning 2022 – sikring Vannledningsdalen 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vurdert det som nødvendig å lyse ut 
anbudet for Vannledningsdalen på nytt høsten 2022. Tiltaket er dermed forsinket 
sammenlignet med den opprinnelige framdriftsplanen. Forsinkelsen innebærer at NVE 
anslår at 10 mill. kroner vil komme til utbetaling i 2022, mot tidligere beregnet 40 mill. 
kroner. Av hensyn til realistisk budsjettering er bevilgningen redusert med 30,0 mill. 
kroner i 2022 som følge av forsinkelsen. 
 
1.3 Endret bestillingsfullmakt 2022 – sikring Vannledningsdalen. 
 
Kostnadsanslaget for sikringstiltak mot sørpeskred fra Vannledningsdalen er økt med 
15 mill. kroner, til totalt 90 mill. kroner. NVE har videre vurdert det som nødvendig å 
lyse ut anbudet på nytt, jf. omtale over. Forsinkelsen innebærer at NVE anslår at 30 mill. 
kroner vil komme til utbetaling etter 2022.  
 
Bestillingsfullmakten knyttet til sikringstiltaket i Vannledningsdalen er derfor økt med 
45,0 mill. kroner, til totalt 80,0 mill. kroner, jf. romertallsvedtak over. 30 mill. kroner av 
beløpet følger av forsinkelser i prosjektet, og 15 mill. kroner kommer av økning i 
kostnadsanslaget. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om saken i forbindelse 
med revidert nasjonalbudsjett for 2023. 

 
 

2. OPPDATERT OVERSIKT OVER DISPONIBEL BEVILGNING OG 
BESTILLINGSFULLMAKT 

Under følger en samlet oversikt over disponibel bevilgning i 2022 for OED til benyttelse 
for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) over svalbardbudsjettet. 
 
Kap. og post på 
svalbardbudsjettet 

Dato Brev Beløp (i kroner) 

0007/30 Tilfeldige utgifter, 
skred- og boligtiltak (kan 
overføres) 

4. januar 
2022 

Fullmakt til å 
belaste 
svalbardbudsjettet 
2022 

66 100 000 

0007/30 Tilfeldige utgifter, 
skred og boligtiltak (kan 
overføres) 

30. mars 
2022 

Supplerende 
fullmakt til å belaste 
svalbardbudsjettet 
nr. 1-2022 

9 889 509 

0007/30 Tilfeldige utgifter, 
skred og boligtiltak (kan 
overføres) 

19. 
desember 
2022 

Supplerende 
fullmakt til å belaste 
svalbardbudsjettet 

- 25 000 000 
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nr. 2-2022 
Sum    50 989 509 
 
 
Olje- og energidepartementet kan videre i 2022 pådra staten forpliktelser utover gitte 
bevilgninger til skredsikring i Longyearbyen, men slik at samlet ramme for nye 
forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger 80 mill. kroner på Justis- og 
beredskapsdepartementets kap. 480, post 50, jf. Svalbardbudsjettets kap. 0007 
Tilfeldige utgifter, post 30 Skred- og boligtiltak 
 
 
Med hilsen 
 
 
Øystein Mortensen 
ekspedisjonssjef 
 

Erik Mosli 
fagdirektør 

 
 
Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 
 
 
Kopi til 
 
Riksrevisjonen 


	Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022
	Supplerende tildelingsbrev til Norges vassdrags- og energidirektorat for 2022
	Bestillingsfullmakt – flom og skredforebygging
	Tilsagnsfullmakt – flom og skredforebygging
	Svalbardbudsjettet
	Rapportering på fellesføring om konsulenttjenester


	Supplerende fullmakt nr.2-2022  til å belaste svalbardbudsjettet - Kap.7, post (2204170)

